
 

Advies inzake het visie document Sociaal Domein Kop van Noord/Holland 

 

Aan: 

Secretaris Projectgroep Sociaal Domein KvNH 

cc: College en gemeenteraad van de gemeente Den Helder, de gemeente Hollands Kroon 

en de gemeente Schagen. 

 

Het WSW-panel vertegenwoordigt alle mensen met een WSW-uitkering en/of een WSW-

indicatie in de Kop van Noord-Holland, te weten de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon 

en Schagen.  Dat betreft ruim 800 personen. 

De Participatiewet zal per 1 januari 2015 in werking treden zo is onlangs bekend geworden. 

Dit houdt in dat er vanaf die datum geen mensen meer van de wachtlijsten WSW zullen 

instromen. Deze mensen (die wel een WSW-indicatie hebben) vallen dan onder het regiem 

van de Participatiewet. Het maatwerk dat deze doelgroep nu geboden wordt in verband met 

hun arbeidsbeperking zal wellicht door andere organisaties uitgevoerd moeten worden. 

Alleen de personen die in aanmerking komen voor beschut werken kunnen in aanmerking 

komen voor een werkplek binnen een SW-bedrijf. 

Over de uitvoering door de gemeenten met betrekking tot uitkering en begeleiding naar werk 

is nog niets bekend. Dit baart het WSW-panel zorgen. 

In de strategische visie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland wordt slechts in bijlage 1 

(pag. 22) een korte alinea gewijd aan de WSW en dit betreft alleen beschut werken. Over de 

andere doelgroepen binnen de WSW wordt niets vermeld. 

In het visiedocument en in de presentatie gegeven door de gemeente Schagen op 20 april jl. 

wordt nergens gesproken over de huidige groep WSW-ers. Deze groep mensen blijft echter 

“werknemer” van de gemeenten. Met andere woorden: de huidige WSW-ers behouden hun 

huidige rechten (werkplek, CAO) en de gemeenten blijven financieel verantwoordelijk voor 

hen. Dit geldt tot hun pensionering. De WSW-rechten voor deze doelgroep kunnen dus nog 

bijna 40 jaar blijven bestaan.   

De begeleiding voor deze groep kwetsbare personen zal moeten blijven gehandhaafd. Hun 

afstand tot de arbeidsmarkt is niet van tijdelijke aard. Zij duurt levenslang en begeleiding zal 

altijd nodig blijven.  



In de visie Sociaal Domein wordt sterk de nadruk gelegd op de WWB, de WMO en de 

Jeugdzorg. Wij vragen u met klem ook aandacht te schenken aan de groepen WSW-ers die 

na invoering van de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komen 

te vallen, te weten: 

- de huidige groep WSW-ers die hun rechten behouden tot hun pensionering; 

- de groep personen die in aanmerking komt voor beschut werken; 

- de groep personen die een WSW-indicatie hebben maar nog op de wachtlijst staan 

en nog niet geplaatst konden worden op een (reguliere) werkplek; 

- de groep personen die in de oude situatie recht zouden hebben op een WSW-

indicatie, maar dan vallen onder het regime van de Participatiewet 

In de visie wordt gesproken van sociale wijkteams. Per kern of wijk wordt een wijkteam 

gevormd. Wij vragen ons af of dat (in verband met de bezuinigingen) haalbaar is voor de 

gemeenten.  

Ook vrezen wij of de benodigde deskundigheid aanwezig zal zijn voor de doelgroep WSW. 

Specialisatie voor indicatie is een vereiste. Zoals eerder aangegeven heeft deze doelgroep 

geen tijdelijke problemen die opgelost kunnen worden via een sociaal netwerk. Professionele 

hulp is hier geboden. Het gaat om het welzijn van een grote groep, het sociaal kunnen 

functioneren, levenslang. 

Wij adviseren u in de uitwerking van het Sociaal Domein sterk rekening te houden met de 

beperkingen van deze doelgroep. 

Wij verzoeken u ons regelmatig op de hoogte te houden van de voorstellen tot uitvoering met 

betrekking tot onze doelgroep.  

Voordat door uw colleges/gemeenteraden besluiten genomen worden dient (op grond van de 

gemeenschappelijke regeling en de Verordening Clientenparticipatie WSW) advies gevraagd 

te worden aan het WSW-panel.  

 

Namens het WSW-panel, 

J. Albrechts, voorzitter 

M. Overberg, ondersteuning secretariaat 

 

 

9 mei 2013 

 

 

 

 


